
O Projeto Memórias do Segundo Tempo, desenvolvido pelo 
CEME foi apresentado no Encontro Anual das Equipes 
Colaboradoras do Programa Segundo Tempo, realizado em 
Brasilia nos dias 29 de janeiro a 1 de fevereiro de 2014. Na 
ocasiao a professora Silvana Goellner apresentou as iniciativas de 
divulgai;:ao do Porgrama. Juntamente com Pamela Joras coletou 
registros do evento assim como foi responsável pela realizai;:ao 
da avaliai;:ao do Encontro cuja síntese foi apresentada no 
encerramento. 

CEME/GRECCO em parceria coma Secretaria de Política para Mulheres e a 
Secretaria de Esparte e Lazer/FUNDERGS tem mantido reunioes sistemáticas 
com o objetivo de organizar um calendário de atividades relacionadas com o 
futebol feminino. Estao previstas as seguintes atividades: Dia do Futebol 
Feminino em mari;:o, urna mesa redonda em abril, um trabalho de 
capacitai;:ao de jogadoras pelo Grupo Guerreiras Project em maio e o 
acompanhamento do Campeonato Gaúcho de Várzea a realizar-se depois da 
Copa do Mundo de Futebol. 

Memorias do Programa l,jr Durante a realizai;:ao do Encontro Anual das Equipes 
Colaboradoras do PST foi apresentada a nova página do Projeto 
Memórias. Com urna interface mais dinamica, a pagina 
proporciona informai;:oes sobre as atividades do projeto assim 
como disponibiliza para download todos os livros publicados pelo 
PST, os vídeos produzidos para a capacitai;:ao dos 
seus profissionais além de teses, dissertai;:oes e artigos publicados 
sobre o PST. Está disponível no seguinte enderei;:o: 
www.ufrgs.br/ceme/pst . 
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Entre os dias 7 e 9 de maio acontecerá na cidade de Rio Grande (RS) o VII 
Congresso Internacional de Estudos Sobre a Diversidade Sexual e de Genero. 
O CEME/GRECCO aprovou um Simpósito Temático intitulado Diversidade 
Sexual e de Genero na.s práticas corporais e esportivas. As inscrii;:oes para 
apresentai;:ao de trabalhos no formato comunicai;:ao oral, póster e relato de 
experiencias estao abertas até o dia 9 de mari;:o. Maiores informai;:oes em 
htt : abehcon resso2014.com.br . 


